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��Oر. ٨٫٧ �	�'	 �E�	 �A(�A4 �7 از�( P�"� ات$QE   

� ھ� ھ��ز�� ! "�#��ر 54�4& .�3ر 2� �01 "$/.-ی ی� *"را'&" $�6�ھ:  !9��8 در $�رد 4

4�ت #�ر4� و <=>�#5; ھ�ی �ABا �5�ر 5E5F"ه و *�D" ز�5$� ھ�ی 6/د!/ای& 54�4& �2ده و 2A2

G5H> ی��م *"را'&" ا*-ون IJ2 /2 ھM#" ی �� �Nام دی"ه $& ��د. !-ی�O52 ی/M#  �PQ�B و

54�4& $�"ی */اوان Rدر آ6/ی ��ی" .H# &$ 4& .�3ر را��#�ن ا4D دی در��ب 55TN/ات 5�2Oای ،

 05PJN &$ �1م دی"هJ$ ;A1� �2 �9W# در  "�!/X �2� <"م  ز�5$� ی دای/ #�Hدن "'�ی /M#

  ��د.

 ;$�1B ی�2� ھR5H د��اری ھ�ی 54�4& ا4��ار 1B &8#�8Z: روای& و 5BYQ; ھ /M#

 :5N دو �$�$/.-ی در ا$�ر $PJ& و_ی�ت �2د، .� ا�/ف �]& و <5"هللا <>"هللا در "$�ا*[; #

`�2�N& در $�رد �ا#B ر��6�4N "&P$ ت"B�1$; و�!/X ��#�#& "وی/ "'�یD در  _زم" را ."��A#دا

 IJ2" ر�M�$ �� را 2!/X �� در $"ت دو 4�ل '�یN رد�b4 &$ "cdN ر�cHX e5م، ری�ایR $�ا*]; #

�ی". H# /ای&" دای/Xا :M>را"Q ;AF د�O4& و ای��#�ن ا4D 0ی"dN ط/ روی�`2 g4م را-> �ای�1

�$ Rر در ای�cHX e5ا*رد ری�$ h'ا i`2 دد، در �2" دوم/! R�درج !/دی"ه ]رو R5�Z �$�# ;

�م $/اh5PJN :4 در $�O#از ا "d2 ،ر�cHX e5ن،  ردا4;: "ری�$/* lای&، ط& ی/Xا e5ری �2

5� ء �5A5H. i5FنcN ر�M�$ ��#�ن ا4�0513N &4 $5"ھ". را 2D 0ی"dN e١۵١(  "#�ی(   

2� در'>�ا �� ز�5$� 2�6& �6اھ" �2د  #M/ دا�; b4/ی �"ن  352�/ از !/X �یl دھ�، N"وی/ '�ی

) .;A3# �8�9! ��م 54�4& .�3ر دو2�ره 2M# ر��6�� در $�رد 4N١۵٢(   

  ")>�م +�ار��". ؛)>�م ��$�" ری�	� 1*�0ری؛ در روی�روی� �� ٨٫٧٫١

�#�ن  –2� 5BYQ; ھ�ی .� �`s ری�cHX e5ر  )>�م ��*$�" ری� 	��"«در .��ر  D �2 /M#

 &4�را N=�ر #�Hد .� در آن  �`s  ")>�م ��*$�" ری�	��"دارا $& 2��"، $& �Nان  –ا4

2� ری�cHX e5ر�u$ �2 ��; و "#`A �2ده "ریe5 دو';" 2� 5BYQ; ھ�ی 3N s`3$/ی9�N& آرا4

�/ده یA!  ی�2� ری�1B e5$;، از 5BYQ; ھ�u$ �یR ا �1B$; داری �6/2ردار 2��". در وزی/" 2

 /5] �2�ی"  از رای ا.u/ی; در ��رای $P& .�3ر 2/ �6ر دار 2��"، !�ی ��'; #`A; وزی/ .B

A$��د H�� از ا<O5��ب $& !/دد و در #`��]0" ا#A$ ن�2� "رای دھ�"!�u$ �]5: از ط/ف $/دم 2

�ی&O#و'& از آ ."���م ری� �c/و#"ان �6/2ردار $& 2M# در  �. �� ری�cHX e5ر 2. -./H�$ &�4

 �Z ��ب $& !/دد، �c/و#"ان $& دا#�" .`��]5: ا#A$ ;$�1B e5دو'; و ری e5ری �2�u$

�ب $& `�54�4& ا# �$�2� او .���`=& را 2� ."ام 2/# &N"$ ; .�3ر را  2/ای�و 4/ #�  "

� ی#�6�5Q; دو! ��ر#". ایR ری�cHX e5ر 2b4 &$ – ;$�1B e5دو'; و ری e5و در   – ری

�ر�Zب $]/رات درZ در �15'�B ی". در�H# &$ ;$�1B  "&P$ رای��" �1�ری 2Hو ھ &#�<N اا �X Rی

[N ن��م $O-ا $& 2��". ایR ا0Q در وا�N &$  wDا#" R5HvN ��5& ار!�ن اX/ای& از ار!N ;Bا/Q �2

� ��د. �6��م د$�./ا4& ��M# &4��، و ی1& از ر.R ھ�ی ا4#�! �.��"ه ی �D l519Nا ی 4
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 &#�H'ر�F ;ی/u.ا Gاز ط/ی ��ی" .H# &$ وزی/ی" </ض ا#"ام ;A`#" ر�cHX e5ر ری�و'& ا!/ در .�

�ی" .� $& �Nا#" H# &$ 2/وز &PH> ی�51� $& ز#"، یl 4/ی از د��اری ھN رت"D &4/. �2

� در .�3ری .� #]i اB-اب 2� ھN y5]/ب داده Hاز ھ ;A`# ."$�O#��م 52M# ;'�W2 ی و"�. �2

�ری $& 2��"، �"ه ا4; و <N و &�H4 z2روا ��ن، $�013 از !/وه ھ�ی ا�`�ص ا#9/ادی 2H'ر�F

" lی ��ب #`A; وزی/ 2`��#& 2/ای ا#H'ر�F ;ی/u.013 اN/$ا A'�./ھ &Herculus Duty"  0ی"<N

 ���اN/ د4; �6ش ا $& $�#". از ".�ر vB/ت *05" 2� ز2�ن <�ام !/دی"ه و 2$ ;$�1B Rه ای�8# Rی

1�/ی $85/دد .� در 013N  رای ا.u/ی; �6ا4; ھ� و Z�. و lZ�. ص�5�ت  !/وه ھ� و ا�`�HN

 �2 &#��د  2� آ4H�� ا#"، و'& $& �Nا#�" .�  �1B$; را از ط/یP4 G~ ا<�#]5F i/ا$�#& دا�

� ایR $���ع را E#��Z ."#ز�4 �Xدی8/  –4]�ط $�ا �W4 lی �2 �Z/!–  e5ب ری�`�در $�رد ا#

�" در دور دوم!/X &A'را در  "و��ل��ن .�3ر 352�/ از  ٢٠١٠ 4H'ر�F .:ھ"ه ./دی�3$ &2�`2

�ه در "زد و$ i�  �3D��م eF از i�N ھ� و $�O#4/ ا �N ری" در !5/ �2د�<N 4& و��2" ھ�ی 54

� �6رد!/X &A'و e5ری I5B ��ر 2<N l2از &H5م  <>"ا'/وف ا2/اھ�# �2 �>/D د�  .ھ�ی زی

�  یR ز�5$�  GP6ا د��اری دی8/ی .� در . &#�� ی 5�2�دی د$�./اl5N دارد. ز$T<Q دد/! &$

�ن .�3ر ا.u/ی; آرا را 2� د4; $& آورد، درH'ر�F �1$;" ازB e5ری" �2�u$ �یR ا #`A; وزی/ 2

2� "ار!�ن اداری" 2�ھ: �u$ �2 ;$�1B ن ! ار" و�#�D ن��ن  2� I5B "ار!H'ر�F ی��  �6ا4; ھX

� $"N& و  –<R5O �"ه، $& �Nا#" N :. ;4دار   - '� ! راد ��"6 �#�! �ا�D :5A[N 0Qای 4

�ری`& در .�3ر ھ�ی دی8/، N ار�!�2� ی #/ON ن��EHو ھ &PH> ت�1# R; ای�دا /M# در �!/دد.  2

2 ��ور2 "�Aا#" ه، #�ی�N &$ وزی/ی ;A`# &4/. 2"ون &�4��م $�H/.- ریM#–  �N :. ;4د

"�Z &N"$ – &4��ر 54�6�2� در.�3ر 2�� R5HvN .��"ه "�>�ت #A>&" در 4 �� #M/ ". ا'>

2���"، $& �Nان  2/  ��� در آن اB-اب #]R55dN i .��"ه دا�. &N�2�`��م ا#M# &#�!/8; دی�دا

� ! ا�;. و'& ا�/ف [�& JQ  "&Nار"Q م�M#" ��م ری��cHX ;4ری" 2M#" از :M# /55TN-

"cdN فY6/2-  ل��ن 4�A2�N �N �� ا4; .�A#ا��#٢٠١۶  ;$�1B ل از�8 رد، داری او 5$.� دو4

� 2/دارد. در4; ا4; .� در ایR راه د��اری ھ�ی !/X ��ی دای/ !/دن '�ی��$& .�1Z& در را4!

��ری 4" راه �2ده، و'& <P; ا4�4& را 2�6�4;A4& `در $ ی�54 Rوری�3$ R$-$ ;9'�

   دی8/ !�#& دی".  در  $�رد ایR ا�/ف [�& 

�م 54�4& .�3ر را ا!/ در و�Xد "�1B$; وB"ت $s5`3N "&P .�5:، در M# ر��6�4 &8#�8Z

 &�4��م $�H/.-  ریM# ن از�H5$ �# &<5./N lم ی�M# R4/5". ای$ /M# �#M/ اول 5E5F"ه و !�� 2

 �Hاز ھ ;A`# .;4ا &Nار"Q ت  –و�2�`�2� د��اری ھ�ی 54/ ا# /M#–  /[* ��م 2M# Rای

5Nت $3/و<5; د$�./ا�2�`��#�ن ا#D 4& و��#�ن ا4D فY6/2 �2ده و ���ت  –l آرا4MBY$ �2 /M#

� ا4;.  -54�4& و ا0H> 0Q !/ای& �*/! 01� &P$ ت"B�1$; وB  ،&4�در <0H ./د 54

 �2 /O�$ د�vN R5Hن ا4;. ھ�54�4&" در 4�# �$��#�ن ا4�4&" و "$�ا*]; #D" R52 د�vN در

�.: در .�3ر !/دی"ه ا4;B ی��ی ا�/ف [�&  د��اری ھDد *]"ان $3/و<5;  –. آ�Xو �2
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 l5N"ه در  –د$�./ا�05 OAN ی�� و �6د را از 5BYQ; ھ�6��6د را  ری�cHX e5ر .�3ر ��

 ;5BYQ R1H$ �Z /ھ �N "ه او $& �6اھ�8# R5H4& .�3ر �6/2ردار $5"ا#". از ھ��#�ن ا4D

�ی <>"هللاDف آY6/2 .زد��  ھ�ی ./4& ری�4; اX/ای& را $J"ود 4$�<>"هللا 2� "$�ا*]; #

 :c4 د ./ده و �6د را در����، ا4��وی 5BYQ; ھ�ی .� در آن N ./ ر*A$ :5A[N 4&" و�54

5$: 2� ری�cHX e5ر "ھ: ط/از" $5"ا#". �=N 5/ی!  

 �. "#��د .� در دو W$ �W4/ح $85/دد 2� ا�W4ره "ار4�� و ��!/د ھ���H"ش" $& $vN Rای

�2� درآن #5: ھ-ی�� آ$�زش F/دا6 /M# �� �"ه و F/دا6; #5: دی8/ ھ-ی�� i4/F زا �2ده .� آی

� ��د.��د F/دا6��!/د و ا4� R52 ارداد/D �2 /M# ��وت داد!�ه و یvD  

�د vN �2س��#"ه ا4;. و'& .$ &D�2 0J�$ �در دوھ-ار 4�ل d2"ی، ایR ا�W4ره ار4�� ھ��ز ھ: #

�ری`& ار ایN ; درس <>/ت�دا /M# در �2 &P$ ت"B�1$; وB در ا56/ دوره ;Aی��ر 2�6�4 R

٢٠١٩ 4�ل ری��cHX ;4ری در  �2F ن��ی &4�54 i�52 د�vN   R5Hن ا$/وز از  ھ��A#�T*4/2". ا

 i.ھ�"و R5$4/ز  &P$ ت"B�1$; وB ی اداری،  ر#� 2/ده و�و 2/دا�; ری3� ھ�ی 5BYQ; ھ

�.: ا#38; ! اB ی�9�ھ: ھN �4 �2 ;Aی�2 �X Rه ا4;. در ای"#�3. R2 ��م را 2M# .;�

�ر �6��ن #�N &Hان از 4�Z :5/ ./د. ھ<dN &'م *"را�M# �4�& را #>�ی" در روی�روی& 2��H/.- ری$

�ق ./د. $� در ای�_ت $�J"ه ا$/ی1�، در [��ر *"را'& را ا��6�2� �01 �6د .�ر 4 &Nار"Q م�M#

�]5: از ط/ف $/دA$ ر�cHX e5ری ��م ری��cHX ;4ری داری: .M# &'ر *"را��6�4 R5B ب�`�م ا#

 ��ن $H'ری *"را'& ا�cHX ف درY6/2 .ر *"را'&  -$85/دد��6��م Q"ارN& داری:، -2� و�Xد 4M# lی

 �A#ب $85/دد.  و'& در */ا�`��ن $/.-ی .�3ر ا#H'ر�F ی; در/u.ا ~A. Gاز ط/ی :M>را"Q �.

� ھ: ری�cHX e5ر و ھ: Q"را<M: در .��ر ھ: . :5�Aھ &�4��م $�H/.- ریM# "ھ�� �/ ھ –$

2� 5BYQ; ھ� و 3�$� D"رت �6د  /M# lار دار#".  –ی/D 

2�زی8/ان   و ./4& �53#�ن R52 &4��ی 54v* ،4& .�3ر��ر 54�6�4 �2 �W2در را #�T*نا��A 

/5N �35Hهھ  �2� WD~ �2"ی ھ /O�$ 0vd$ Rر �2ده و ای�N ل و 2/وز و�O�X ی 2-رگ�!/دی"ه ھ

�م $�H/.- ا4;. M# �3��ن 2F /5] ام�D4& ا��ری`&، 2�زی8/ان 54N ی�� ھ�� ! �2 /M#

�"ار !/ای Dی ا��م ھM# اوم"N �2�u$ �2 ،"���م د$�./ا4& ھ: 2M# ب�Zر�Z 4&، ا!/ در�54

 ��ر 54�4& .�3ر را 2�6��ر ھ/ #�ع 4<N ن��3F &4�02 2�زی8/ان 54�� دی"ه، در $]�� !

-ON ز�4 ����& *"را'&  ز�5$Z "$�B &�B ،&4��#�ن ا4D Rوی"N ن�� در ز$E#��Z ."��52 &$ �ی

�ر �6�4 �N "دی/! G*�$ "ی"cN �2 &�B ،ن��ن ز$Hر ھ�<N ن��3F :c$ زی8/ان�2 &#�<5�3F �./زی  2

�ی& .� <0H ./د ھ�ی O#ری .�". از آ�. :1J$ 4& .�3ر��#�ن ا4D را در &�4��م $�H/.- ریM#

 �2�زی8/ان 54�4& در یl و #5: دھ ،��6�0 "3$�ر.; د$�./اl5N" را 6"�� دار" 4Qا56/ ا

�; $& �Nان رھ�ی& از ای0vd$ R را A`#–  l5Nت د$�./ا�MBY$ ;�دا /M# در ��ر  -2�6�در 4

  .�3ر دی".*"را'& 
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٨٫٧٫٢ F� ی. )'�ز"�  ا)��Uل )�<� +�T'� ھ�ی ����� �$

�#�ن ا4�4& .�3ر،  D رم�cZ =; و�ده ی �$22 Hc$ س و�AB 5; *]/ه یBYQ I5B �& را 2

 s`3$ "ن "ا2/ $/د�EHر ھ�cHX e55~ ریN/N Rای ��ی". 2H# &$ "5D �3ر. e5ری hی�ھ� و وظ

 ��دی .�3ر $& 2��".   ه!/دا#�"$& !/دد .=�Dو ا &>�H�Xا ،&$�M# ،&4��م  Z/خ ھ�ی 54HN

 R55dN �N ��4& 54�4; .�3ر" !/*�ای5BYQ R; ھ�ی ری�cHX e5ر از "�W6 R55dNط ا4

�  R55dN، وزN م�O#4/ا �H1J$ ه/��ی 4v>و ا e5ری R55dN ،(ر#�ال��ن .0 ('�ی 4�ی/ان، داد4

 ،�PA$ ی��ن #5/و ھ<=�$ ~B�Q و <-ل ">�[NFe5P &'��  در 4/  و اP$ ;5�$& و $�$�ران <<Nر

�N 5"ا $&  4/ .�3رF ش/�A!H#در ��ی". 2   &4��/ده ی 54A! ی�#M/ دا�; ای5BYQ R; ھ

 e5ری s`�  ��cHXر از آن �6/2ردار $& 2��"، $& �Nان از یl 4/ی از 5BYQ; ھ�ی .

�ر =J#ن در ا�.�H. "ی�2� اھ5P. ;5H"ی .�  درP$ �W4& دار#"، 2 /M# ��دی 5#- #�م 2/د .=�Dا

1#�ت ی�د #�Hد Rان از ی�N &$ �PHX از ."�#�H2 &D�   :�1B$; $/.-ی 2

�د 2-رگ )١=�D4; "ا�54 R55dN Nا/��ی �6د "2� ا4�س یl ا4�� در را4$�#/2 ��5ی دG5D و 2

،&�H4 ;'دی و <"ا�=�Dا &<A# &ی�9.  

�ر ) ٢=J#51;ا'�  و در آ$" $��w2 2-رگ زی/ ز$�5& .�3ر، $

�ر ) ٣=J#درآ$"ا ،�  !H/ک ھ

۴ ( ;4��ر �F /3#ل و 54=J#ی ارزیا-./$ l#�2" G�3ر از ط/ی."  

�ی� ! ار ی ھ�ی ) ۵$/4 R5#ا�D G5<WN و Rوی"N ر�=J#در ا �6�رX& ھ �6�رX& و !9��8 در$�رد 2

�ر �1B$; $/.-ی ا4=J#در [5/ آن ھ: در ا �. &Xر��ل 6d* ;4��ر�Zب 54Z.;   

HAD ��دی  .=�D4& و ا��ً ای5BYQ R; ھ�ی 54 HAD  �1$; $/.-ی وB  �2 ً�  �2  :5[�A$

&4��دی - ;$�1B�s` ری�cHX e5ر $�Jل $& !/د#"، R5HvN .��"ه #]i رھ>/ی 54=�Dا

./$ &8#�8Z ی اداری و��ل #A>& 6/2& از 5BYQ; ھ[�-ی .�3ر PN]& $& !/د#". و'& 2� ا#

�ب vd2& ./4& ھ� ی دو'�& از �1B$; $/.-ی 2� w9# و_ی; ھ� $& �Nان !�م =��ب و ا#`�ا#

&4�54 ;A2 R2 52/ون ر*; از ;cX 2-ر!& در– &<A# ل�[��ل ا#B /c2 .;�دی 2/دا�=�Dا

2�ی" �Nام 2� ا$ �2��". �8Z#8& ای5BYQ R; ھ ��ری در و_ی; ھ�6��ت 54�4; ھ�ی 4#�1

�ب ظ/*5; ھ�ی Oای iی �6ی �2�# ��ری 2�6�5�رات 4��4~ را $&  15�1N&ا6�$ &'�و �HNی0 $

2� �Nا#�ی& ھ�ی $�'& $& �Nا#" 2� دو �W4 $���ع D IJ2/ار  �� #�Hدن و_ی; ھ��ی". آرا4H#

� در  !5/د:. "&�H4 ;'ا">" i`2 ;A`#ر�Zب�Z  ت�� در $�رد 6"$#��s6 ھ�ی X"ا!�

� ھ�ی $��<& و JQ& از ط/ف �1B$; $/.-ی ط/ح و �HNی0 $& !/دد. و'& 2/ای 2/#H�Xا

 s6�5�ده $& !/د#"، $& �Nان  �F ی0 و�HN ،ت ط/ح��ری .� 5BYQ ;JN; ھ�ی و_ی�6�4

2� 5dHX; ھ/ و_ی; ا31#�ف داد . �W25"ی" در را'�N ی�� ای از "�Nا#�ی& ھ#�� درآن $& X"ا!
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 Rان ای�N5-م#�1$  "&'�$ w2��ل $�[�2�ت و او'�ی; ھ�ی ز$�ن "ا#�Oای �2 /M# �. ;*/! /M# را #5- در

�i5F ""�H �52& $& !/دA$ ی�  د.از "و_ی; ھ�ی [�&" 2� "و_ی; ھ

� <�ض PHX ان از�N &$ �X Rی$]/ردر ی �`�2�تھ�ی وا'& ھ� از ط/ف �1B$; $/.-ی از "ا# 

�م 2/د. در .��ر آن $& �Nان 5u5B; رای-#&  د$�./اl5N" وا'& # �ھ�  z4�N�c/و#"ان و_ی; ھ

�#�ن ! ار" در 5BYQ i`2; ھ�ی و_ی�& �P2" 2/د. ا*-ون D ی�"��راھ�ی و_ی�&" را 2� "��را ھ

�DY>" ،"��ر "و'�Aا'& ھ�6�4 ��ب "وا'& ھ�" را $& �Nان 2`�داری ھ�"،  2/ آن �8Z#8& ا#

�W4 �N  "�2� 5BYQ; ھ�ی  "�c/داری ھ ;Aی��/ش داد.  ایR ��5ه ی .�ر 2A! "�"دھ1"ه ھ

�ل [��ری 2/ای وا'& ھ�ی $��`~ و Y5cANت $�'& در �6ر ھ/ و_ی; 05H1N !/دد.  ا#�6�4

 Rای ��ری`& و 54�4& !/دی"ه، $& �Nا#" 2N ی�4�& ھ��ی .J$ا �2 /O�$ ;5'��A$ 5; وBYQ

$ "&�  :�AJب !/ددد_ی0 !�$& در cX; "د$�./ا4& 3$�ر.

١ (�A(�A'� دن$� P'� از:  

�ب د$�./اl5N وا'& ھ�، و'�Aال ھ�، �c/ دار`��]5: از ط/ف �c/و#"ان  ا#A$ �� دار ھDY> و  �ھ

� �2ده، #�� R52 $/دم و ار!�ن ھ�ی دو'�& $& !/دد .� از $/دم 852PQ�* R�6�4 :. �2 /O�$

2� �01 $/$�ز �8Z  &$ R55dN#8& آن z4�N  "یl د4; #�$/ی&" و از ط/ف �1B$; $/.-ی

  د.!/د

   ا��Yی روا�X ا�W$ی�ل )٢

�ری`& 2� دو'; ھ�ی N ی��ر ھ�6�4 �2 /M# i.ھ�"و R5$4/ ز &��ی& .� $/دم �4X از آن

A$ /5] &�dل، ی�� ا$b/یW2ی  را-./$�&��eH' 02 دو'D ی�2�N& ار!�ن ھ�`��م ا#M# ،"#5: دار[ 

W2ز را�4 ��از ط/ف �6د ��ن، ز�5$ A$�م 2� ار!�ن ھ�ی دو'�& $& !/دد. ایR رواz2 ]5: $/د

 /5��N /3D "&O#�5$" Gو از ط/ی "��2 &$ &��4 &>�H�Xی ا�ا$b/ی�ل در واwD در �5F ;$"6#" ھ

05PJN R�9 $& .�" و در آ6/یB را "&��ر ھ�ی �4�6�4" &>�H�Xدی ،! ار ا�=�Dف ا��#w ا31#$–

   د.54�4& .�3ر $& !/د

  07$و)�انار��Uی آ�9ھ� و ھ�7*%�ی  )٣

 "d2 lا#" در ی�N &$ eH' 02�D ی�2�ت د$�./اl5N ار!�ن ھ�`�<5P/[: آ!�ھ& ھ�ی �4�&، ا#

�� �Z"ان ط�_#& 2# &#�2� ی "*/ای�" آ$�ز�&" $�O/ 2 ز$�u$�آ!�ھ& 352�/ �c/و#"ی  �"ه  

�#�ن" را  �1B 3`2 ;>/4$; داریو رو#"  "D ;5H.�B �6ب و."  

  ��Z#'� �;ی$ی ���م)۴

1�م و  $�$�ران  در N]/رB ،��و R55dN وا'& ھ<Nر &'�>   z2روا /u.�1$; $/.-ی، اB از ط/ف

&4�� F/وری 54���H!"– "دی�=�Dد اداری  –ا�A* ل�H� ��ی" و در –2H# &$ زی�2 :c$ i[# 
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 �4�_ری �Nام 2 ��Aی��م از "�M# �O5��ب دھ&#AB �PQ�* ;5'�d* ر و�. s6�� �2�u$ �2 "

5$�ن" �6یi در $/.- D/ار $& !5/د. ا*-ون 2/ آن �B" ;$"6 در �8�ن" �1B$; $/.-ی .���H!"

�، �6یi را در $]� 02�c/و#"ان $��Aل ��/ آ!�ھ& دا�H. iر �6ی�دار#"، از �/ای�B  zزه ی .

"��. &H# س�AB4&   ،ا�54 ;5'��A$ /56ر روای&و در ا�ھ�ی �6یi  را ھ: #F &H ی/#".  .

 s`� lی �EHھ!"���H "; &$ شYN"�.  �Z/ھ iی �6ی�9�ده از 5BYQ; ھ�2� �4ء ا4 �.

 �2 /Nزود ;��� از F ی/ش $�A'5;  $3/وع د4; ی�2".[5/ دارای& ھ�ی ا#>c�N �# &=`� R5�Z

�F "D ی/ش "$��A'5; ھ�ی * &W5J$ &>�H�Xی ا�2� <"م �5F#" ھ /M# �1P2 ،"#اداری 4/ $& ز

 /2 ."��2 &$ -5# "&DY6ف، اY6 ،"���ب �"ه 2`�� ا#[W�$ 0از ط/ف $/دم و از اھ �. &=`�

� �Bل4/ #��; �6یi را 2� $z5J و $  ;Dدی"ه، در و &��AA!�# "#�5F در i�6ی &>�H�Xا

5��ا#" .� */ار را D /2/ار �5X/N دھH# د�[�   ".ا#

  در را	��ی ��ز 	�زی ا?"ای3 ر ��� ھ�ی ���#*� آ�'") ۵

2� w9# و_ی &N�2�`��م ا#M# در /��'H; آ$5-" در R52 و_ی; ھ�ی .�3ر 352A$ ;2�Dت "ر�#��ت ا1$

�  در R52 �6د c#آ ;A`# ."#/5! &$ ار/D ر�3* ;JN ی از دو ط/ف�[W�$ زی8/ان�$& !/دد. 2

 �2 /M# �N "#ر $& !/د�<O$ت�MBY$ از &N�2�`��   ا#[W�$  ل�B ی در �6ر�� ھ$�ط/یG  ط/ح 2/ #

 ~PX ن" را��د "رای دھ�"!H��s6 ھ�ی 2�ز4�زی $�W]�ی–. دوم ای�1� ��".ا<� �2 /M#-  زی8/ان�2

 :5[�A$ ;2�Dدر ر hP�`$ Gط�    ".D/ار $& !5/4#�ز#"ه $�

  او#�ی� ھ�ی ��ز	�زی )��7 از �Eا	� ھ�ی �<$م �$دم) ۶

 ،"���ب $/دم ا4��ار $& 2`��  2/ ا0Q ا#�� رو4N ;و_ی �W4 از ��م .M# Rری ای��6�4 &8#�8Z

2� آن  ،���ت او'5� ی $/دم" ط9/ه ر*X�5�Bاز "ا ��ی#�N &Hا#" .��� در ا<��ی". ا'>H�#  ی"X اRی 

2�_ او'�ی; ھ�ی 3$ �2 R5ی�F �W4 ی" از�2 �X`" ت��رزه 2� *]/" و N"ار.<$ " 05<D از s ت�$"6

�/ده ی $/دم" s`3$ !/د#".A! ی�3$�ر.; ھ" Gاز ط/ی "&JQ ھ�8& و/*  �# �cXو Rای �2

 /2 �1P2 ُ ه"� ��� در cX; ر*�ه # &<A�c/و#"ان ��م 2/دا�c�N  ده ی�5$� ی B]�ق   ٢٧$Y>ا

/�� $& ��د. ک آزادا#� ی ھ/اGB" /2 /32 ا��� ! ا�JQ ع�H�Xدر ز#"!& */ھ�8& ا "s`� 

)١۵٣�2   ( N ی�5�ده ./دن ط/ح ھF و &>�H�Xی ا�R5Hv اA# ;5�$>&، ایR #�ع 3$�ر.; ھ

�ری"  از<Xی ا��ت او'5� ی $/دم"  $& �Nا#" .� �PX ".�چ .3& ھX�5�Bاز "ا &��#  �� ھ�رو4

� ��د. *]"ان .�چ .3& �� B"ود زی�دی !/*N �3ر. ;`��یF �2 �2� �c/ ھ�ی 2-رگ و از و_ی; ھ

 i2; �6ی�# ��ری 2<Xی ا�� آن $& !/دد .� در �Bا'& �c/ ھ�ی 2-رگ، $��طG زا[� O�$2/ ھ

RH53# ،R53#  ن�  .آی" �X �2د!�ه ھ�ی ��52ای
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٧(��Y� ر 9"اری �$ای رو7%�8$ان��  ��9$ش ز�'%F ھ�ی 

 &4�2� وی�ه در  4� دھ� ی ا56/ ��ھ" $��ز<�ت 54 ،�� ھ�� ! "�#��ن $.�H. ن��A#�T*در ا �$

��& ازN`/ی>& در R52 رو��19/ان # R5#�6 ی��i1H3. .:5 ھAھ &#�T*ی ا ا��2; ھDر Rی

�ی�`; .�3ر F ط/ف در lاز ی ��H/.- �2ده ا#".  رو��19/ان و_ی; ھ$ 02�54�4& در $�HOع در .

2� "رو��19/ان  &H3Z :در ھ �c#ن آ�� و در <R5 ز$�*��� &PJ$ ی��2; ھDر �در R52 �6د 2

 ،��P2&" در X"ال �2ده ا#". ایi1H3. R ھ. �N  ود اداری"J$  ی��ل ./4& ھT�2/ 4/ ا  /u.ا

�م HN 05PJN Rدر آ6/ی �1P2 ،ی0 ./ده"<N "رزار�." ��ی�`; .�3ر را 2F �c�N �# �� ھ#�`Nوزار �W4 �2

�/ش A! ز�4 �2� �W4 و_ی�ت ز�5$ ��ل 5BYQ; ھ[��م �6ن $>"ل #�Hد. ا#HB �.�3ر را 2

�  ./4& ھ�ی "وزارتN �<Nر "�P2 ی اداری�ھ�ی و_ی�&"  2/ای رو��19/ان $PJ& در �6د  .�رھ

�ی�`; 2/ا ی F را در &H3Z :ر ھ�3* �� $& �Nا#" .O5�� $& !/دد. در #c#ی زاد و �2م آ��Bزه ھ

��& از # &>�H�Xی ا�� i�N ھO5�اB/از ./4& ھ�ی "وزارت ھ�ی �1B$; $/.-ی" #/$�/ و در #

     د."$PJ& !/ای&" را .: 4�ز

  ر�%� ���� �;ی$ی )�<� ��	'�	� �Eر�1 در  . ٨٫٨

�$زی	'�	� �Eر �1	�FU' ی و \'$ ?%�    .٨٫٨٫١ ���E   

�ی  ��ن در را4�A#�T*ا "�#�$ "��ز<�$ �AF وی�ه ".�3ر �4; 6�رX& یl .�3ر، 2��$Yت 54dN

&4�54 :'��ت رواz2 درون $/زی و ا31#�ف 4<� R5$�N- 5"ی �6ا#"هP. i[# دی دارای�=�Dا

2/ON ."#�35$�  �c�N �# ،i. ھ�"و R5$4/ز �4� دھ� ی ا56/ 52�#8/  ایR وا5dD; ا4; . gPN

�ر و روا5E5F z2"ه ی �6�4 �2 /M# ن��Z :ھ �1P2 ،�2� $�hD وی�ه TX/ا*5�ی& در PD~ آ54 /M#

�ری و �8Z#8& ھ�ی */ھ�8& <N درون $/زی �. &Xر�6 ;4�54 ."��5�ر آF ~54 ی/ $& 2A2

 &'�2� در #M/ دا�;  #�زک 56 &#�cX ی"d2 "�Z تY$�dN و �[W�$ &4�54 �X در :.�B ی�ھ

�دی و ژرف 54�4& ا4��ار �2ده، 2� در #M/ دا�; [��ی� 2/ر4& ھ�ی ا#F /2 ;Aی��01 $585/د، 2

R52 z2در روا l5N�HPbدی :.�B z2ا��  ،�[W�$ 4& در��54; ھ�ی 54AB �� وی�ه 2X�N 0 وPH'ا

=N 4& و��* &P$ w�s5` و N"ویR !/د#".  ھ/ !�م 54�$ �� آز$�ن 2N�2 در �. l5N�HPb5: دیH

54�F ;4/دازان ط/از اول   �<5Xز#8/ی در آن و��F 02 ی/ش 54�4& #>�ده و 2D ،"��4�ز!�ر #>

  .�6ا#"ه $& ��د

  &Xر�6 ;4�54 &4�� �W6ط ا4. ;A#ا���ن در یl و #5: دھ�  ا56/ #�A#�T*�1$; اB

�ن 2� 2/ر4& دG5D <�اH> 0$"ه و $��Jل  .�3ر را 2� در #M/ دا�; 5#�ز$�"ی ھ�ی $P& و�EHھ

�ن �A#�T*ا �Xر�6 G2��، وزی/  4��b4 /*داد /�2� 5A9N/ _زم ارزی�2& و N"ویR .�". د. �[W�$  در

4; 6�رX& .�3ر را در یl $��3ر   ٢٠٠۶ در 4�ل�� ا4�/ا�Nی 54N د�H# شYN �Hاز ھ ;A`#

/4 &Xر�6 ;4�5� و N"ویR .�". ط>G ایR $��3ر 54cN ل�Qا R2/ ای ;Aی�2 i. ھ�"و R5$ز

��  ":ا4��ار 2
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١ (،&#�cX �PQ �� و 2�ور 2P60 <"م $"اQا  

٢ ( ،&P$ ;5H.�B GB ��/ام 2Bاری و ا�X :ھ RAB 0Qن 2/ ا��ی8AHھ �  رواz2 .�3ر 2

٣ (،&$Y4ی ا�1: 2� .�3ر ھJ�A$ z2د روا�Oای  

3$�/ک و درا )۴ w*�2� ای�_ت $�J"ه ا$/ی1� 2/ ا4�س $� z2ز $"ت،روا  

� ی $�#�" رو54�، R5Z و ھ�) ۵[W�$ ی 2-رگ�2� D"رت ھ lدی-# z25" 2/ روا.�N) ."١۵۴ (  

4 l�3ر ی�$ R0 را ای[�A$ ی و"d2 "�Z &Xر�6 ;4�و'& ا31#�ف او��ع   ھ"ف D/ار $5"ھ".5

 &4�54 ،&$�M# G5H> &8�A2وا �2 /M# �3ر. &Xر�6 ;4�54 �52�#8/ ایR وا5dD; ا4; .

3. ��دی 2=�Dت *1/ی و و ا�2� <"م �> /M# ن��EH�4 و ھ lاز ی "&#�cX فY��ر ھ�ی <�v "ا�

&4�2�زی8/ان 54 &PH> ل-'-N �3ر.  Rت ایY$�dN .�2د �Xی #8/ان .��"ه $�ا�2� */از و #53~ ھ

 0B ی�Hd$" lی �2�u$ ��#& را 2cX ران��ن .H5F :و ھ �[W�$ 4& در�54�4; ھ: 2�زی8/ان 54

#�3. &$ i'�Z �2 "&#"��#".   

�$" ./زی، ری�cHX e5ر B ;$�1B ،&PH> ی�4�& ھ�ی *1/ی و .: .�ری ھ�. �Hد ھ�Xو �2

 &Xر�6 ;4��را و در �6ر .�3ر، در 54. �`A# lده ./دن ی�5F و Rوی"N ن 2"ون��A#�T*ا G2�4

-�#��ً آ!�ھHAD ری�5d$ ی�� ھW2�2�زی8/ان   -و'� 2"ون � R52 &4�54 &<A# ازن�N lی ی��در را4

�[W�$ :c$  �*/B /5] ی و �dW[$ ،ی �[5P4 زی/. &Xر�6 ;4�54  �. �Z/! .0 $15/دH>

 �2 /O�$  او l5N�HPbدی &PH> ی��یiی �2د، و'& !�م ھH#  دی"ه و ./زی/!  "�Hزی 2/د 2/ای ھ�2"

"��Aف ھY�3� و ا6D�2�ھ: در!5/ $� ��ن 2� .�3ر ھ�ی .�A#�T*ا" �N ش $15/دYN روا2 "�6د z

.""��2 ����ازن دا�$ )١۵۵ (  ،R�2� وا��8 z2�8#8& رواZ زی در/. �و'& 2� زودی 2�ی" ا*-ود .

2٢٠١٠� وی�ه در دور دوم ری��cHX ;4ری و eF از 4�ل ھ�ی   :'�4 /52"N و 2"ون �#_�O>

4; 6�رX& .�3ر را در !/و  "�6ا4; ھ�ی dN/یh #3"ه $D "&P/ار داده و در �54 ،&4�54

� "<�اطh �`=& و !/وھ& �6یi" رO5�5�ری #d$ z2ار 2/ ��ا��4; 4�': ا4�54 Rی8-ی�X ا

�H# l5N�HPbد.دی   

٨٫٨٫٢( .� ]'��*�Wدی Xی[ �`�ی ا7$ف \%� �� ^�ا� �	'�	ز�9ری �	  

5�ده ./دن 54�4; ھ�ی F  و Rوی"N ن ا$/وز در��A#�T*ر ا�cHX e5/ف [�&، ری�ی ا�Dو'& آ

8�ه درون $/زی و 52/ون $/زی، 4/زR5$ ھ�"و .i را، زود N/ از N/F ~' /2 ،&4�54 :'�N=�ر 4

2& 54�4& ا�/ف [�&�4�زد. در ارزی &$ /N lو #-دی lوی�ه  ،#-دی �2 ،�5P6 &2/> ی�.�3ر ھ

 s5`3N "l5; درج یHدارای  "اھ zP] �2 &Xر�6 ;4��$Yت 54dN دی در�d4 ن��A2/>

�2�ر 54�4; ش را 2 Rی"�Z &�] ی�Dری، آ�cHX ;4�2�ت ری�`�2�  $85/د#". در X/ی�ن ا# lAHN

 &#�<5�3F از &N�2�`��رزات ا#<$ /5A$ ده  و در�H# �5X�N "R5$/J'دم ا��#& وی از ط/ف "6<5�3F

�$& F ی/ی 1#>; 2�ر"، ا�/ف [�& B" 0Qا R5Hھ ��یF /2 ."ض ھ: �6/2ردار !/دی�54�4& ری



www.goftaman.com 

11 

 

 �N 02�51� زدن 2/ ./4& ری��cHX ;4ری در .N از eFن��A2�N  ل�4٢٠١۶  �2 �<N/$ �4

�A2/> ن "</ض ادب�HP4 lP$  د-# /N"d2 هللا و"<> lP$ د-# ;A`# ،دی 94/ ./ده�d4 ن�

� آورده ا4O2 "&4�54.;   

2� 5F/وی از ھR5H ا0Q، ا�/ف [�& -R5��ریg دوم $�رچ  -2"ون ا'-ام 54�4& را4N �2٢٠١۵ 

�ن �A2/> hD�$ ن را از��A#�T*�1$; اB ;ی�HB دی�d4 ل در�<D �5$Y>م ./د. در اY>ا RHی ��X

 &$ �X�N ~PX ��1# Rی"�Z RHی ��X ض در��#& از $�ا�w ری<5�3F /2 &�<$ ری�cHX ;4�ری

"��.:  

�ن �d4دی ) ١�A2/> �3ر. ��ری`& و دی�& 2N G5H> z2ن روا��A#�T*ن ا�HPA$ �1$; و $/دمB

�ن $5"ا#HPA$ /ھ Rرا دی R59ی/� R5$/B س"[$ R5$ع از 4/ز��، د*�  .�"دا�

�م #5/و در .��ر دو'; ) ٢HN �2 R59ی/� R5$/B س"[$ R5$ع از 4/ز��ن در د*�A#�T*رو ا R5Hاز ھ

�ن �d4دی، در �Qرت ھ/ #�ع cN"ی" D/ار دارد�A2/> ن .�3ر�HPA$ و $/دم 2/ادر و.  

�#�5ن و رھ>/ان 54�4& و ) ٣Bرو ،�HP> ��دeF ;$�1B :5H=N از $�3رت 2cXی  �APX در

 &P$ ;5�$رای ا��"ه ا4�ذ �`Nا.;    

۴(  ��2�ور دا� RHدر ی &#�#�D م�M# ;5>ری و $3/و_��ن 2� ا0Q $/دم 4�A#�T*ری ا�cHX ;'دو

�یH# &$ ;ی�HB آن .�3ر &#�#�D ;$�1B ١۵۶". (و از(  

�رای& . "D�5�ر .�" .�ر، *A2 4; درو#& .�3ر��$Yت 54dN در &P$ ت"B�1$; وB �2� و �Xدی .

�م ھ�ی راg4 و! R��ر �2ده، و'& در 54�4;  و 2/دا�Oھ��4/یw در cX; د!/!�#& او��ع #

�/ده A! &4��$Yت 54dN �2� در #M/ دا�; �AJ$ i6/Zس از راه .�ر ./زی، د2 ;4 &Xر�6

�ن �d4دی، �A2/> ی��ب زده، 2� وی�ه  2� .�3ر ھ�زده و ا�/ف [�& 94/ ھ�ی F& ھ: و �

�م داده ا4;. و'& O#ا R5Z ن و��A.�F ا او ��A#ا��# &4�� در ایR $"ت زی/�2�ی �W6ط ا4. ;4

 �$�1�i را 2B l5N�HPbی دی�4; 6�رX& .�3ر را */$�ل �2"ی ./ده و او'�ی; ھ�ی !�م ھ�54

�ت ا4�/ا�Nیl وزارت ا$�ر d'�W$ -./$ e5ری ،��HN در ازای آن، */ا$/ز ."�. �5X�N 3/ی� وN ;B�و�

B /ف [�& در $�رد�4; ا��ن 2� د*�ع از 54�A#�T*ا �Xر�6 ��1# "�Z /2 ض��ی; از $�ا�w ریH

�، ا.��ن و آی�"ه"��ن، ! ��A#�T*ا &Xر�6 ;4��ر "54� ،.5P"ی ا#38; $& ! ارد. در #��

 �2 ��HN ی�Dاز\آ &#�<5��م $& !5/ �# �9'�$ i� /ف [�& از�ا hD�$:د   

� یl .�3رُ ) ١c�N ��ن �d4دی #�A2/> 4م اY4ن ا�cX ام ا']/ای  �1P2.;   

٢ (�d4 ن��A2/>،;4ا &$Y4�3ر ا. Rی/N  9��  دی $

�ن ا4;،) ٣�A.�F /2 �3ر. Rی/N  9��$  

  �/وN "�HN/یR .�3ر اY4$& ا4;، ) ۴
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2� ای�_ت $�J"ه ا$/ی1� دارد،) ۵ &$Y4ی ا�  N &H5HQ/یR رواz2 و دو4�& را R52 .�3ر ھ

5�2�د !/ای& اY4$& دار) ۶ �5�ر �Dی 2A2 ط�<Nدی ار�d4 ن��A2/>) .١۵٧د (  

 �2 /M#��HN ی�Dی آ��ن را در .��ر  ای5H=N R: ا�/ف [�& .اد<�A#�T*ار داد.  ٢٨ا/D /8�3ر دی.

 &Xر�6 ;4�� ی ��د. 54[W�$ ا/* ;<u$ فY��ن وارد "ا��A#�T*ا �. "�15$  �5Q�N ��HN ی�Dآ

"��2 &$ �4; 6�رX&" .�3ر #��4`�8ی 5#�زھ�ی 54F ،&*/2/ 2& ط &��<$.  

  a ا7$ف \%�ارزی��� ا)��Uدی ��  .. ٨٫٨٫٣ 

�ر 4/زR5$ اOھ��2� او��ع # /M# ،RHی �2 ��X ض در��#& ا�/ف [�& از $�hD ری<5�3F �5$Y>

&Xر�6 ;4�54 lی :'�4 z2ه ��ا��ی�#8/  52`/دی و از 8#�ه "$=�'� $P&  ،ھ�"و .i از 8#H#

4& $& 2��". ا�/ف [�& YNش �ا4��ار 0H> /2 !/ای&" درون $/زی 52�l<4 /8# 4/ی 54

 ،�HP> رای��ی "�F 5"ن#��#& از ری�ض را 2� در 5$�ن .3<5�3F ی"d2 lی �2�=$ �N "�. &$

 i�.وا �2 /M# &'و ."�. �5X�N "&4��دی و 54cX  �5ن و رھ>/ان#�Bرو �[PB 4/ی از�N/4 ی�ھ

�دی .�3ر N=/ی� $85/دد .� ری�cHX e5ر در ایR $�رد در $�HOع  cX 4& و�54 hP�ھ�ی $`

 0$��#& واdD& #5/وھ�ی درون �1B$; وB"ت $�W2 -5# &Pر .<5�3F از &�B روی ./ده و lN

�2 &P$ ت"B�1$; وB &ای/Xا$�ر ا e5هللا <>"هللا، ری"<> �E#��Z  ."��2 &$ � Q/اB; �6/2ردار #

 "RHی ��ری 2X ��X ن در��A2/> رھ>/ی �2 &$�M# فY�� ا4; .� "ھ/!- از ا���ر دا�cاظ

�. &$ �# &#�<5�3F) ١۵٨"ږ (  

� در ھ: �4ی& 2� زی/ �2�ی ا#"ی3� ا�/ف [�& در $�ر�HN ی�Dآ �� 2/ آن 1#�N& را .*�; اھ5H دا�

N &$ �#  �#�! y5ھ ��ن �d4دی ارای� $5"ارد، 2�A2/> ی"d2 "�Z w#�D 05'د �#�2� ی8�u$ ��ا#�" 2

�ی& و 2"ون در #M/ دا�; c�N ���5/.��"ه 2N ! &<#�X اری   &Xر�6 ;4�آن در cX; !5/ی 54

 Rی/N "�HNو �/و Rی/N  [���ن $�A2/> ��ی- #]R55dN i .��"ه 2���". در4; ا4; .B �3ر.

 �2� ای�_ت $�J"ه ا$/ی1 z2روا Rی/N l�2ده و دارای #-دی &$Y40 .�3ر اQا Rو'& ای ."��2 &$

�ن N>"ی0 !/دد. �A#�T*ا ��ز<�$ �AF �3ر. &Xر�6 ;4�54 ;*��ی" راه یH# ~WD"  �5$��ا#" 2 �#

�/ ز$�#& رو�R $85/ددc2 �Hل از ھ_"�4�& ایR ا4�.،  "&4�14� ی 54" R2/ رخ دی8/ ای �ا!/ $

   :#M/ی 2& ا#"ازی:. در ان �Qرت '-و$� R5�Z $& �6ا5#:

�ن 4 �A2/> /!و ا "� &$ ��dدی *�D" #�9ذ 54�4& �2ده و یl .�3ر �/و�AJ$ "�HNب #

 R5$/B" R5$5; 4/زHرت  اھ�Q �2د، در آن &$ �2� وا��8�R �6/2ردار # lدی-# z2ن از روا��EHھ

4; 6�رX& .�3ر 2� N /9Q]/ب $& ./د�   .�/یR59" 2/ای 2�زی8/ان 54

� ی ا4��*& 5H=N: ا�/ف [�&، 1#.�# �5X�N Rد ای�Xو ��ر 54�4& و  2�6��د از 4[��4& ا#

� از او��ع ��ق $& !/دد. آیR5 وھ�52; �6/2ا4[�5� دی�& */$�#/وای& در ری�ض ا�X�N ی�زی/ �2

� X-ی/ه </<� :��ن 2�دی� #�53& 4"ه ھ3$�A2�6�ش !/ .�  ب#/F &د !/ای�ا'�8ی ا4; از 5�2
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� ارزش ھ�ی $"#& و د4; آورد ھ�ی B]�ق YW2 z6 /32ن .53"ه Hی 2/ ھ�و ایR ارزش ھ

�زد. ری�ض از �Nا#�H"ی ھ�ی $�'& در cX; #�9ذ A5$ ��32/ی را 2� $c/ ".9/ و ارN"اد" آرا4

6�R آر$�ن "ا$b/ا�Nری </2& ری�ض $�Jر" �5�ده ./دن اھ"اف 54�4& و 2/آورده 4F ، ;52�وھ

9�ده ا2-اری $& ��#�ن ا4�4& .�"ا4D &#"$ ی�52; 2� ارزش ھ��#N .A=�رات آیR5 وھT*نا�� 

� درآن 2/. �JQ وی�ه زن و $/د �� �c/و#"ان، 2Hوی ھ�A$ ق�[B ! د�vN ه ا4;، در"� �� ا�

51� زده ا4;، N رت"D �2� یl "رو��19/ 54�4&" ک ا.��ن 2/ اری1�u$ �D/ار دار#". ا�/ف [�& 2

 "RHدر ی &#�#�D م�M# ;5>ری و $3/و_�*/Q; را [� ;H5�H/ده و 2/ 2�ورش 2/ ا0Q "$/دم 4

�N."5  0Q2/ ا &P$ ت"B�1$; وB 0513N �6د ;A`# �� 2-ودی 2�ی" ا*-ود .X Rدر ای  ."�. &$

2��". دوم ای�1� ری�ض  &$ l5N3/و<5; د$�./ا$ "D�* "&P$ �'�<0H !/ای& 54�4& و "$=

 l5Nرو#" د$�./ا &$�B "#ا�N &$ ر�WZ ،"#-5$ "/9." ~AZ/2 l5Nت د$�./ا�2�`�2� ھ/ #�ع ا# �.

�ن $�'& !/وه ط�'~ در .�3ر یRH !/دد؟#�<5�3F ن $ ھ>& و�5$�B دی ی1& از�d4 ن��A2/>  .

2 �� از دو دھ. &#�6�ک و �6ن .3�#"ه  ��2ده، ھ/اس ا*�1 �ایR �4 4/زR5$ ھ�"و .i را 2

52;  2� اY4م #/$F i ی/ و ��#& از 54�4; ری�ض، آیR5 وھ<5�3F ی ھ�اداران�ا#".  Y6/2ف اد<

�د D/ار vN در ��& در 4"ه #�زدھ: �4�& .�3ر $B ;52�� و از ھR5TP<$ ،;cX R5H وھ�دا�

"���ی& در 4/زR5$ ھ�"و .i #"ا�F ی�X.   

� در �Qرت cN"ی" "R5$/B �/یR59" در .��ر "دو'; و $/دم 2/ادر و . Rی ای�ا�/ف [�& 2� اد<

�ن �d4دی" D/ار $& !5/د، اcN" 0Q"ی" R5$/B �/یR59" را 2� "dN/ض �A2/> ن .�3ر�HPA$

�ھ0 <�رف 54�4&" او��ع را وارو#� 05uHN ری�ض ON" lی �� و در2 ;4�*/! &��> "RHک ی�6 /2

�8& ھ�ی $ ھ>&، در A2ن، 2"ون وا�#�HPA$ �Hھ �� ا4; .�9! �# 0Qا lی Rای wD�15". در وا$

�ی�". و'& در H# ع�5�$>/ اY4م د*F R5$از 4/ز �N "�#5"ا$ hP1$ �6د را ،R5$/B ��Qرت cN"ی" 2

6�ص $> ول دا�;$�رد د*�ع  �X�N w��$ دو Rای �2�ی" 2 R5$/B /ف [�& از�ا:   

 �#��$& در 6�ور 5$M# رت"D R5$�4 �5./N از ا4/ای05 و eF دی�d4 ن��A2/> �. Rای ;A`#

� و 2� "د4; ��" #5/و ھ�ی ا5�$�& �6د را #"ا�����N 02ا#�ی& "ا2�ط� و ا<.  �2��". دوم ای�1 &$

�& را !"ای&" از وا��8�R ھ-ی�� ا5�$�5cN  ر_�4 �P*�D �2�u$ �$�15"،  ا�/ف [�& 2� ."ام #5/و 2

 &�/dN ;4��#& از 54<5�3F ��$& راھ& 1$� و $"ی�� $& ��د؟ در واwD ا�/ف [�& 2M#

R52 z2در روا :.�B 0Qض، ا��$&  ریB" اب/J$ را در �� F ی/ی $/زھ# ��"6 /2 &�<$ 0PH'ا

&4�54 i#/. ی/ی"، 2`�ان F، ده ا/. &#�2/D اب�X i4/F Rای �2 ;Aی�4;. ا�/ف [�& 2

 s6�� &2�2� #�2; �6د .�3ر اA5# &$Y4;؟ ا!/ دا��R $ ھ~ وھ RHی �2"ھ" .� آی

� �6د آ!�ه �6د .�3ر # �. ،02��ن ارگ �53#�ن در .X /2 وای eF ،"��اY4$& �2دن یl .�3ر 2

��ری`& ا4; .N ه 2-رگ�<�ا�/ف [�& و !/وه  ��ن را ھ: $c/ "[5/ اY4$&" $5-#�". ایR ا�

#�� &$ ~1N/$ او �      ".$��Aب 2
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 /�� دی8/ ھ��ز ھ: 352�1# lض در ی��ل 54�4; ری<D /ف [�& در�5/ی ا! w��$ &�4�.

   :رو�R $85/دد

 ��Z �2 /�352 RHض در ی�2�& cN R52/ان و ری�5# ��X ��ی& .X از آن&� R52 &<ی $ ھ��د ھvN 

RHی ��#>"اری از یl ط/ف د056 در $��ز<X �� ا4;، ا�/ف [�& 2� ،w53N و R�AN ر#� !/*

 &$ &4�54 &D��ر آ*<X2"ون ا i. ھ�"و R5$ی $ ھ>& را در 4/ز�W6/ات 2/وز 6=�$; ھ

�F ی/د. 2  &��F از */و eF �ای5N/N R~ ا�/ف [�& 2/ "$=�'� $P& ھ: F ی/ی $ ھ>&" را .

�مM# ��ط& ط�'~ ھ[��.: !/دی"ه ا4;در .�3ر  ا'B،  �� دار $& 4�زد. و'&، ط�ری .�"6

5�ن d5� &4��دت $& دھ"، 2�زی8/ان 54c� ع��ن،  دراو��A#�T*4& ا�در ایR $�رد �6/2رد 54

�ون دوم ریd$ ،G[J$ "HJ$ ."���#& ا�/ف e5 اX/ای&./ده و از �6ی3�R داری .�ر !/*<5�3F ،

�'�N hا*G ��رای اP$ ;5�$&" �6ا#"ه ا4;.[�& از $�hD ری�ض را `$"  &$ G[J$ :"ی�!

�#& ا4; و $� �6اھ�ن $��hD �"ن 2& در#� "cX &�1� ن�#�D RHن 2/ ی��A2/> ی�� ھPHB

.:5�Aھ �� ھPHB R02   )١۵٩" (ای�� دی"!�ه ھ�ی cN/ان و .. Rاز ای /M# ف/Q ف�در $�رد ا31#

 �[W�$ وی�ه در �4& 2��د4�`�ش د!/!�#& ھاو��ع، 2��ری`& ��ی 54N �2�  رواz2 دی/ی� /M# ،"

� ی[W�$ ی�2� وا5dD; ھ /M# ن��Z :را  ،*/ھ�8& و ھ �#��� رواz2 دو4N "#ر ا�<O$ ھ/ دو .�3ر

4�ز#". 2� و�Xد  /��دی را ھ��ز ھ: <N G5H/ و 352=�D4& و ا�1�ری ھ�ی 54Hده و ھ�H# �9B

"J�� 6=�$; ھ�ی 54�4& دی/ی�� R52 ای/ان و ای�_ت $�*/! /8X /2 ان د#"ان را/cN ،�ه ا$/ی1

� و در A3#; #�ا$>/  4�ل � �vB٢٠٠١ر #5/وھ�ی ا��Yف R52 ا'0PH را در .�3ر ھ�OHار  F ی/*

5�/ز2/F د  گدر�Oد ا4;. 2/ای ای�H# زی�4�ز#"ه ی 2 i[# ن�<'�� طAF ;$�1B 0513N ن در�H'ا

�2� دو2�ره  �Nازن 54�cN R52 &4/ان و .�02، ا�/ف [�& 352 l5N�HPbدی دی��$Yت <dN از /

   د.ظ/ا*; ھ�ی ھ�/ی "54�4; ھ���H"" ا�" 5#�ز  دار

�/ش A! 51: وJN /ف [�& در�ای/ان،  ا �1�ری 2Hی ھ�v* R�6�� دار 4�"6 "�#�در4; $

 ;4��ی& .� !/وه ا�/ف [�& در او'�ی; ھ�ی 54X ده  ا4;. از ان�H# ل�2� ھ�" #5- ا[9 z2روا

6�رX& .�3ر �J$ /2ر "R5Z-ن��A.�F-ن��A2/>"  در �51� زده ا4;، در واwD !�یN دی�d4

�ی0 !/دی"ه ا4;. ھ�" ی1& از .�3ر D "���ی رواz2 .�3ر 2� ھ�"، 2� اY4م آ2�د "GB وی�را4

5�رد دا'/ ا$/ی1�ی& در P5$ از دو /�352 &'�ھ�ی ا4; .� در یl و #5: دھ� ا56/ 2� .lH ھ�ی $

�ن�A#�T*51: ا$�5; در اJN ی��� دادن 2� رواz2  را4c2 :. �2�زی #�Hده ا2 .;4 �X�N 02�D i[#

�ن و �A.�F �2 /�352 &8�A2ن وا��ری`& 2� ھ�"، ا�/ف [�& �6ش ر�� �6د را در دا$N �دی/ی�

 "�#��دی $=�Dی ا�� ایW6 R/ را $& F ی/د .� ھ�" از F/وژه ھO5��J"یR  آن D/ار $5"ھ". در #$

> "l! &X�B" �[W�$  از Rاج آھ/`��ی"ا4H# &�53# ~[.  

&4��ر 54�6�4 �2 /M#- زک��54; ھ�ی $ ھ>& و #AB �2 /M# ن��EH�3ر و ھ. &>�H�Xا

�. &$ :1B �3ر. &P$ w*��$ ،&4�56�'& ھ�ی 54� �� ی 2[W�$ ع #-اع�# y502 در ھ�. �. "
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 "&4��8& ھ�ی 54A2وا lN" .دا06 #�3د "��� ھ: 2. &4��ش 54HD /ھ/ ر#� $ ھ>& و ھ

 ;�/4 �2 �. &4��ھ5/ ��روی $�O/ !/دی" 2� 2/وز J2/ان ھ�ی 54HX د�JNا ��ن 2�A#�T*ا

 &��$��دی .�3ر 4`; آ54~ ر4�#". در 54�4; ھ�ی 2-رگ ا.u/ا 6=�Dر ا��6�54�4& و 4

M# ر�cا4; از اظ /�c2 ��]0 و $"2ّ/ا#A$ ;4�2� F& آ$" ھ�ی #�!�ار.  5F/وی از 54 �#_�O> /

��F /5 ی/ی ھ�ی N ب زده 2"ون��� R5HvN �#��*P$ w&، ی8�$ R5$�N ;cX ده در/F eF &4�54

  .iا4; 2/ای �9B و آ2/وی ھ�ی; ا54~ زده ی 4/زR5$ ھ�"و .
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